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Temanummer:

Bryllup i Fredenskirken

Læs om bryllups-traditioner, festens betydning
for familien, valg af ”hele udtrækket” og
alternative festmuligheder.
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Yes! Vi skal giftes!
Bryllup og romantik
Familie og gæster sidder og taler stille sammen i deres fine dress i kirken. Fra alteret
kan jeg nyde udsynet over forsamlingen i
al dens skønhed i det lyse kirkerum. Og nu
bruser orglet, og døren slås op og ind træder bruden, der bevæger sig langsomt op ad
kirkegulvet i sin flotte brudekjole og med far
ved sin side. Stemningen er fortættet – gommen står og venter lidt nervøst – og lidt rørt.
Bruden møder sin udkårne, og de giver hinanden
et diskret kindkys og sætter sig ned over for hinanden, nærmest alteret med kære ved siden af sig.
”Vi skal giftes rigtigt i en kirke”
Sådan begynder et traditionelt kirkebryllup. For
som mange brudepar udtrykker det: ”Vi skal giftes
rigtigt i en kirke”. For kærligheden skal fejres, og
det er naturligt at samles i kirken. Her findes en
forpligtende alvor, bønner, store ord om kærligheden og salmer om, hvordan glæden er dobbelt og
sorgen halv, når man er to.
I det øjeblik, de har givet hinanden deres JA og
givet hinanden hånden, så knæler de sammen og
så følger en bøn for parret med håndspålæggelse:
Giv dem at elske hinanden...
Hvorfor gifter vi os?
Med reformationen var vielsen ikke længere et sakramente. Det blev en velsignelseshandling, der
blev foretaget i hjemmet eller i kirken. Ægteskabet
blev en verdslig måde at håndtere samlivet på, og
det gav ikke længere særlige rettigheder at blive
gift i en kirke. Alligevel bliver mange af os
stadig viet ved en kirkelig handling – oftest i den lokale kirke. Vi mindes her
om, at det ikke er godt at være alene,
ja, at der er noget, vi ikke kan selv eller
som par. Der er mere mellem himmel
og jord end min elskede og jeg, hvilket
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Giv dem at elske hinanden med
trofast kærlighed
og tjene dig oprigtigt i alle ting,
så at de må leve som dine kære børn
og engang samles hos dig
i de evige boliger!
markeres, når vi træder ind i det særlige rum, hvor
det forkyndes, at vi ikke er alene, ej heller som par.
Vi har hinanden og Gud, når den daglige kamp for
kærligheden skal udkæmpes. Ægteparret har Guds
ord og velsignelse for sig, så denne kamp er en
overkommelig kamp. Som ægtepar modtager vi
forsamlingens forbøn under håndspålæggelse og
knæler for alteret, hvor vi vedstår, at vi vil leve og
finde – og genfinde den med hinanden – i den kærlighed, der er større end os. Denne kærlighed er en
fest værd – om det er den daglige indre glæde eller
en festlig begivenhed med gæster.

Tænd et lys
og bed en bøn!

I dette nummer af kirkebladet er vielsen tema.
Hvad er en vielse? Hvordan valgte tre forskellige
par, at det skulle ske. Kan vielsen foregå efter en
gudstjeneste en søndag, eller helt uden fest eller
uden gæster? Disse spørgsmål og mange andre besvares i dette nummer af kirkebladet. God læselyst!

Tak fordi du tror på
min fortælling
og fordi du vil dele
dit rum
og din krop
og al din godhed
med mig

Jacob Holm

Taksigelse no. 3
Tak for al din dejlighed.
Tak fordi du vil leve
sammen med mig,
og fordi du tager imod
alle mine måder
i mildhed.

Helle S. Søtrup,
fra bønnebogen ”Audiens”
Kirken er åben alle hverdage fra
kl. 9-16. Kirkegården er også et fordybelsesrum for mange mennesker,
hvor bænke inviterer til en stille
eftertænksom stund.

Vielsens ritualer og symboler
Som gæst eller brudepar ved et kirkebryllup bliver man også en del af gamle traditioner.
Læs her, hvad der ligger bag nogle af folkekirkens bryllupsritualer og -symboler.
Af Sanne Opstrup Wedel
Brudeparret kommer ind hver
for sig og går ud sammen:
Hvordan man bevæger sig under vielsen er en ældgammel
skik, som begynder med, at
bruden føres ind på sin fars
venstre side og op til alteret,
hvor gommen venter. I dag har
mange brudepar boet sammen
længe inden brylluppet, men
fra gammel tid var det et symbol på, at faderen giver bruden
væk; at hun nu forlader sine
forældre, og at manden binder
sig til sin hustru. Det går igen
på den måde, at man efter velsignelsen bytter plads, så ægteparret nu sidder ved siden af
hinanden tættest på alteret; der,
hvor det sker så at sige – man er
sammen, og så følges man ud.
Følgeskab:
Følgeskab er også et godt billede på, hvad et ægteskab er, for
hvis man tror, at der sker noget
særligt magisk under selve vielseshandlingen, så tager man
fejl; det ser man i ritualet, som
siger: ”…eftersom I forud har
lovet hinanden…”. Heri ligger,
at løftet, man giver til hinanden, er givet forud for ritualet
i kirken, og således ikke er afhængig af, om man kan mønstre en følelse af evig kærlighed

lige i øjeblikket. Ritualet siger
tværtimod, at det er igennem
den tid, man har haft sammen
forinden og lært hinanden at
kende, at man har lovet hinanden at ville leve sammen, og at
det blot er noget, der stadfæstes
i kirken for Gud og for mennesker. Så ja’et er en bekræftelse
af det allerede givne, frie ønske
– et allerede givet ja. På den
måde er det, der sker i kirken,
ikke magisk – det er noget helligt, men ikke magisk.

betydning end den romantiske
kærlighed, hvori der ligger, at
man skal kunne stå inde for
kærligheden, kunne se frem i
tiden og være i stand til at sige
’indtil døden skiller jer ad’. Det
lægger meget på den enkelte;
ikke mindst fordi der i den romantiske kærlighed kun er den
anden og ingen Gud. Den anden er Gud – og skal være selve
meningen med det hele og give
kærlighed. Det bliver let overbelastet.

Indtil døden skiller jer ad:
Tilspørgslen – og dermed også
sætningen ’indtil døden skiller
jer ad’ – er af nyere dato, idet
formuleringen først blev indsat
i vielsesritualet i 1897. Nogle
par tænker, at det er ensbetydende med, at man skal vide,
hvor stort et ja, man kan give,
og hvor stor en kærlighed man
kan præstere; altså at der i formuleringen ligger, at den anden skal kunne indløse ens liv
og kærlighed, men det er ikke,
hvad ritualet siger. Her lover
man brudens forældre, at man
vil tage sig af hende, nu hvor
de giver hende fra sig. Hvad
ritualet angår, giver man altså
et løfte over for den anden familie, og det er en helt anden

Den tredje hånd:
I vielsesritualet siges det: ’Vi
takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os
kærlighed, fra vi var børn og
indtil i dag’. Det betyder, at
der er en kærlig hånd, som har
været med fra begyndelsen; en
tredje hånd, som bærer tosomheden og er den kærlighed, som
er større, end hvad man som
par lige kan præstere i en travl
dagligdag. Den tredje hånd er
symboliseret af præstens hånd
i vielsesritualet og indikerer, at
vi kan finde og genfinde hinanden i den kærlighed, der er
større end os. Den tredje, skjulte hånd er altså kærlighedens
hånd, der holdes over og under
os og binder os sammen.
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At knæle:
Når vi frier, er vi nede på knæ.
Når vi modtager Jesu Kristi
legeme og blod, er vi nede på
knæ. Ja, når noget stort sker,
knæler vi. Symbolikken i vielseshandlingen ligger i, at her
er noget så stort, at ægteparret
knæler og vender sig mod den
kærlighed, der er større end
dem selv; dvs. Gud, som man
bøjer hovedet for. Altså en respekt for Guds storhed (kærligheden er så stor, at man knæler
for den, og Gud er kærlighed).
Her vender parret sig samme
vej, så det er over for Gud, man
knæler. Fra gammel tid er mand

og kone i øvrigt den mindste
enhed af kirken; ægteskab betyder med andre ord at være kirke
sammen i den mindste enhed.

BryllupsTRENDS:

Udveksling af ringe:
Ringen er et symbol på evighed. Men som ved andre af
symbolerne kan evighed her
tolkes forskelligt. Dels som det
romantiske kærlighedsbegreb,
hvor man lover evig kærlighed.
Men det er også Guds velsignelse over ens kærlighed - og altså
et symbol på Guds evige kærlighed. Så ringen symboliserer
både evighed og Guds evige
kærlighed.
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Tilspørgslen i folkekirkens vielsesritual
Det centrale punkt i vielsesritualet er tilspørgslen og de to parters svar. På dette punkt er der næsten ingen forskel på de tre
gyldige vielsesritualer fra hhv. 1897, 1912 og 1992. Tilspørgslen
lyder:
Præsten siger: Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):
Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står, til din ægtehustru? - Ja! Vil du elske og ære hende, og leve med hende
både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige
vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
indtil døden skiller jer ad? - Ja! Ligeså tilspørger jeg dig N.N.
(brudens navn): Vil du have N.N. (brudgommens navn), som
hos dig står, til din ægtemand? - Ja! Vil du elske og ære ham, og
leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud
den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med
sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? - Ja! Så giv hinanden
hånd derpå! Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:
Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til
stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være
ægtefolk både for Gud og mennesker.
Se resten af Folkekirkens vielsesritual på
www.folkekirken.dk
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Hvor skal festen stå?
Vi har en reception i kirken.
Vi har lejet lokaler.
Vi holder det hjemme for de nærmeste.

Mathias Stølen Due:
Pas på parforholdet – når kærligheden er kommet for at blive.
Sissel-Jo Gazan & Sif Meincke:
Sig Ja! – hvad præster ved om kærlighed

Læs endnu mere på:
www.folkekirken.dk
www.familieudvikling.dk
På Center for Familieudvikling (www.familieudvikling.dk) kan
du læse om, hvordan udfordringer i ægteskabet kan tackles i
forhold til småbørn, forskellige holdninger og gemytter. Ligesom bilen skal til eftersyn en gang imellem skal parforholdet
også. Hvis I tør – prøv her et gratis eftersyn – et PAR-TJEK –
online!
Ingen kan løse alle problemer alene..
Det er ikke nogen god idé, at tro man skal løse alle problemer
alene. Det er altid godt med andre øjne. Det kan være en ven,
parterapeut, psykolog eller en præst.

Nu var alle fire kommet
til familien
Af Christina Lund

Det lå egentlig ikke i kortene, at de to pædagoger Janni
og Kristian Johansen Salling skulle giftes, men en
dåbssamtale, i forbindelse med Karl Emils dåb,
parrets første barn, satte skub i tankerne. Og
da Esther blev født nogle år senere, var det
en let beslutning over en kop kaffe. ”Nu var
vi alle fire kommet til familien, så nu skulle
cirklen fuldendes”, fortæller Kristian.
”Det at kalde hinanden for kærester føltes
ikke længere rigtigt. Der manglede en
fuldendthed, og vi ønskede at stå ved
hinanden og stå fast ved, at vi nu var den
familie, vi skulle være”, fortsætter Janni.
Der var ingen spørgsmål om, hvordan det
skulle foregå. Dåben af Esther og parrets vielse
skulle slås sammen, og der skulle være fest helt i den lille
families ånd. Festen blev holdt i den børnehave, hvor Janni arbejdede, og parret gjorde det tydeligt overfor gæsterne, at det ville
blive en rolig dag, med god tid til hinanden og alle de børn, der
også deltog. Der blev lavet et krea-bord til børnene, som i anledning af december måned kunne klippe hjerter og nissemænd, og
en stor skål risengrød udgjorde menuen for de mindste.
”Det var faktisk lidt svært for begge vores familier, at vi ville fejre
dagen på den måde”, fortæller Janni og Kristian. De havde ingen
traditioner, de kunne læne sig op ad, så der gik lidt tid, inden de
fandt formen på dagen.
At de skulle vies i kirken, var der heller ingen tvivl om. ”Vi kom
meget i kirken med begge vores børn og følte, at her var vi på
hjemmebane. Det var vigtigt for os, at der var en ceremoni og en
højtidelighed omkring vielsen, og mindet om vores bryllup står
stærkt netop pga. kirken, som var det flotteste på hele dagen”, fortæller de begge. ”Kirken var en større oplevelse, end vi havde regnet med. Verden forsvandt den lille times tid, og vi var kun her”.

Jacob Holm mindede
parret om, at de skulle
huske hinanden og
vielsen på en dag, hvor
de valgte at slå dåb og
vielse sammen,og det gjorde
indtryk på dem.
”Familien er det vigtigste for os,
og Karl Emil sad hos os under det meste af ceremonien,
og det betød meget for os, at han kunne få lov til det”, fortæller
Kristian. ”Jacob brugte fortællingen om Martha og Maria, og det
var bare spot on!” griner Janni. ”Det gjorde hans prædiken til os
meget fin og personlig og var med til at skabe en rød tråd mellem
salmer og budskab”.
”Når vi ser tilbage på dagen, er vi rigtig glade for, at vi planlagde
vielsen, som vi gjorde. Vi gik begejstrede i seng om aftenen og
kunne ikke have ønsket os det bedre”, siger Janni og Kristian samstemmigt.
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Et bryllup i kirken er
en stor social fest
Af Michael Bach Henriksen
Et bryllup er en stor begivenhed,
hvor brudeparrets kærlighed til hinanden er i centrum. Men et bryllup
er også en meget social begivenhed,
hvor andre menneskers deltagelse er
helt afgørende for, om det bliver en
uforglemmelig dag. Det mener Tina
Lundgreen Lang og Thomas F. Christensen, der holdt et stort kirkebryllup: ”Det var helt specielt at sige ja
til hinanden foran både Gud og alle
de personer i vores liv, som betyder
noget helt særligt for os.”
Derfor var parret heller ikke i tvivl
om, at deres bryllup skulle holdes i
kirken: ”For os var det smukkere og
en særlig begivenhed end blot at blive
gift på rådhuset. Et kirkebryllup emmer mere af tro, kærlighed og intensitet.”
At brylluppet er en social begivenhed og en stor festdag for andre end
brudeparret selv, er en ekstra dimension for Tina og Thomas. De familiære bånd betyder meget, og sammen
overvejede parret, om de skulle holde
brylluppet i enten Tinas eller Thomas’
barndomskirke, for begge har familie
på de respektive kirkegårde. Valget
faldt på Fredenskirken, hvor Tinas
bedstefædre ligger begravet: ”Det var
af stor betydning, at mine bedstefædre, som ligger på kirkegården, på den
måde var med,” siger hun om valget
af kirken som ramme om vielsen.
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Derudover betyder fejringen af kærligheden
naturligvis meget. Parret valgte brylluppet for
at vise deres kærlighed udadtil og ikke
kun overfor hinanden. Det, at andre kan
se kærligheden mellem to, der elsker
hinanden, er afgørende. Når de i dag
kigger tilbage på den uforglemmelige
dag, er det også det, der står som
noget af det mest betydningsfulde:
”At vi ud over at have en helt speciel
og kærlighedsfyldt dag sammen,
hvor al opmærksomheden var
rettet mod hinanden, også fik
lov at dele den helt specielle
oplevelse med vores nærmeste,”
siger de.
Og så var samtalen med præsten
inden brylluppet god, for selvom
man elsker hinanden, er det
ikke altid, man får sagt det,
man egentlig gerne vil til
partneren: ”Samtalen satte
gang i forskellige tanker,
og vi fik sat ord på følelser
og tanker om kærlighed,
som man ellers nemt
glemmer at fortælle
hinanden i
hverdagen.”

Eksempler på slutningsbøn
fra vielsesritualet:
Vor Skaber og Himmelske Far,
du, som har skabt os, så vi ligner dig
og kan give og modtage kærlighed,
vi takker dig for,
at du betror os at tage vare på hinanden.
Vi beder dig:
Bliv med din velsignelse hos disse to,
som nu fejrer deres kærlighed og ægteskab.
Giv dem (og deres børn) og os alle
af din fylde,
så det må lykkes for os at rumme
den kærlighed,
der giver andre plads til at vokse,
som støtter og bærer,
tror og tilgiver
og holder ud, også når det bliver svært.
For da vil vi takke dig, du gavmilde Gud,
af et helt og fuldt hjerte.
AMEN
Gud, du som i dag har velsignet NN og NN.
Velsign os alle.
Åbn vore hjerter,
så vi kan hengive os uden frygt.
Lad dit lys omslutte os.
Lad din nåde løfte os
og lad os ikke gå alene.
Almægtige Gud.
Indskriv dine bud i vore hjerter
og gør os levende.
Vær med os gennem sorger og glæder
gennem al vor tid
til den dag, hvor du samler os
og bliver alt i alle.
AMEN

Sommercafé

Onsdage i juni og juli kl. 10.00
Første gang 6. juni
Vi gentager succesen fra sidste år:
Hver onsdag formiddag i sommermånederne
skaber vi et cafémiljø for dem, der har interesse
i at mødes til en kop kaffe en formiddag i ugen.
Der er intet fast program for formiddagen, så
deltagerne kan selv være med til at bestemme,
om der skal synges en sang, læses op fra en bog
eller noget helt tredje. Medbring gerne din egen
madpakke, så vi sammen kan slutte formiddagen af omkring et frokostbord. Kirken sørger for
kaffe, te og vand.

Internationale Kirkedage 1.-3. juni 2018

Dem og os
– kirken rækker hånd
over grænser
Siden år 2000 har Fredenskirken haft en italiensk venskabsmenighed. Det er fire små sogne
på kanten af bjergene 25 km vest for havnebyen Pesaro ved adriaterhavskysten. Denne
relation mellem et stort folkekirkeligt forstadssogn i Danmark og italienske katolikker fra små
landsbyer har måske netop på grund af de store
forskelle mellem dem og os givet anledning til
mange gode oplevelser og samtaler. De store
forskelle til trods har det nemlig vist sig, at der
er langt mere, der samler os, end der skiller os.
Forskelle og ligheder kulturelt, sprogligt og i
levet tro får vi igen rig lejlighed til at mødes
om, når der første weekend i juni igen holdes
”Internationale Kirkedage” her i Aarhus. Det er
femte gang, at en lang række sogne i Aarhus
Stift, der er engageret i venskabsmenighedsarbejde, mødes til aktiviteter og fælles samtaler
om kirkernes rolle og betydning både lokalt i de
enkelte sogne og i den rolle, de spiller som en
samlende faktor på tværs af religiøse, kulturelle
og nationale skel.
Læs mere på: www.fredenskirken.dk
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Sommer i Fredenskirken
Fredenskirkens
fødselsdag

Søndag den 3. juni kl. 10.00
I år fejrer vi Fredenskirkens
fødselsdag sammen med gæster
fra vores venskabsmenighed
i Italien, Vores italienske venner
er i Aarhus i anledning af
Internationale Kirkedage, som du
kan læse mere om på side 7.
Efter en festlig gudstjeneste er der
frokost og kagemand til alle og
god tid til at snakke med vores
venner fra Italien.
Pris for frokost og kage:
Voksne 50 kr./børn 25 kr.

Sankt Hans på Højen

Lørdag den 23. juni kl. 18.00
Som altid er FDF Fredensvang
sammen med menighedsrådet
vært ved en festlig Sankt Hans aften
på Højen ved væddeløbsbanen.
Der kan købes mad og drikke
i boderne, og kl. 20.30
tændes Sankt Hans bålet.
Årets båltaler er viceborgmester
i Aarhus Kommune
Camilla Fabricius.
Vi glæder os til igen at se
rigtig mange af sognets
beboere til en dejlig
sommeraften.
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Kirkebesøg
på sommeraftener
Vi mødes ved Fredenskirken
kl. 19.00 og kører i fælles biler
ud og besøger kirker i Aarhus.
Torsdag den 14. juni: 		
Gl. Åby Kirke
Torsdag den 28. juni:
Helligåndskirken
Torsdag den 12. juli:
Risskov Kirke
Tilmelding til kirkekontoret:
kontakt@fredenskirken.dk
8614 2113.
Vi hører også gerne fra dig, hvis
du kan tilbyde fælleskørsel.

Hold øje med
Med baby i kirke – babysalmesang

FRAGMENTER:
”Hverken høj intelligens
eller fantasi eller begge dele
tilsammen skaber geniet.
Kærlighed,
kærlighed,
kærlighed
er sjælen i al genialitet.”
Wolfgang Amadeus Mozart,
komponist

•

”Når jeg har lært
at elske Gud højere
end mine jordiske kære,
da vil jeg elske
mine jordiske kære højere,
end jeg gør nu.”
C.S. Lewis,
Engelsk forfatter (1898-1963)

•

”Det er så yndigt
at følges ad
for to, som gerne
vil sammen være;
da er med glæden
man dobbelt glad
og halvt om sorgen
så tung at bære;
ja, det er gammen
at rejse sammen,
når fjedrehammen
er kærlighed.”
N.F.S. Grundtvig, 1855

tirsdag den 4. september kl. 10.00.
Tag din baby med til en musikalsk stund i kirken, hvor vi skaber
rum for nærvær med de helt små. Vi synger salmer, blæser sæbebobler og vifter med tørklæder.
Tilmelding via hjemmesiden. Der er rift om pladserne, så skynd
dig at melde dig til.

Fernisering

Søndag den 2. september kl. 10.00
”Sy din by”-gruppen viser den udstilling, som har været udstillet
på Museum Ovartaci. Udstillingen adskiller sig fra den, som gruppen tidligere har haft i Fredenskirken.

Kender du NaboLauget Rosenvang?
NaboLauget Rosenvang er et samarbejde mellem Fredenskirken, Mellemrummet – fællesskab i Præstevangen, Plejehjemmene
Vidtskuevej 6 og Rosenvang, Rosenvangskolen og klubben samt Lokalcenter
Rosenvang.
NaboLauget er fortællingen om, hvordan
Lokalcenter Rosenvang bliver til et mødested for alle – på tværs af generationer.
Det er også en fortælling om, hvordan
lokale kræfter er gået sammen om at skabe
rum for fællesskabet og naboskabet – til gavn
for lokalsamfundet.
Torsdag den 14. juni mellem kl. 17.00-19.00 er
der igen fællesspisning på Lokalcenter Rosenvang
Glem alt om madplaner og opvask og kom til fællesspisning i NaboLauget! Vi gentager successen fra april, og
lukker op for at generationer igen kan mødes på tværs af et
fælles måltid. Middagen koster 30 kr. og er inklusiv kaffe/te
og lidt sødt. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder
Christina Lund, cpl@km.dk / 6010 3635.
Se også facebook www.facebook.com/NaboLauget/
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FÆLLESSKABER I
FREDENSKIRKEN
I Fredenskirken samles unge og ældre i forskellige fællesskaber, som
mødes henover hele året. Fælles for alle er det hyggelige samvær.
Særskilte programmer for hvert fællesskab i Fredenskirken findes
på kirkens hjemmeside – www.fredenskirken.dk – og nogle, som
en folder i kirken. Du kan også finde kirken på facebook. Blive ven
med Fredenskirken på – www.facebook.com/fredenskirken – og
bliv jævnligt orienteret om kirkens mange aktiviteter.

Højskolen i Kirken – hver gang kl. 10.00-12.00

Begynder igen efter sommerferie mandag den 24. september
Gennem forskellige foredrag beskæftiger vi os med emner, som har
med kirke, kultur og forskellige sider af menneskelivet at gøre.

Heldagsudflugt med Højskolen i Kirken

Tirsdag den 28. august kl. 8.30 – ca. 18.00
Første stop er Fonnesbæk Kirke, Ikast, hvorefter der køres til Arne
Haugen Sørensens Kunstmuseum i Videbæk. Vi slutter med at se
Bjørn Nørgaards skulptur ”Riv dette tempel ned” på Ikast Kirketorv.
Udflugten koster 260,- kr. pr. person (inkl. frokost, formiddags- og
eftermiddagskaffe).
Tilmelding senest fredag den 18. aug. kl. 12.00 til kirkekontoret
tlf. 8614 2113 eller på mail: kontakt@fredenskirken.dk

Håndarbejdskredsen – onsdage kl. 14.30

Begynder igen efter sommerferie den 8. august
Hver onsdag eftermiddag er der hygge og livlig snak omkring bordet
med kaffe og sang, alt imens der bliver hæklet, broderet og strikket
til den årlige Basar ved Fredenskirken. Er du interesseret i at høre
mere – eller kender du måske et menneske, som ville nyde godt af
dette fællesskab, så kontakt Else-Marie Køhler Olesen, tlf. 3055 7479.

Sysseltinget

I Sysseltinget er der plads til alle, som har lyst til at være med til
producere julepynt i papir, stof, strik og meget andet, som alt sammen sælges på den årlige basar. Vi begynder igen efter sommerferien fredag den 10. august med en grillaften hos Bodil Lodberg.
Læs mere på www.fredenskirken.dk
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Tirsdagstræf – hver gang kl. 14.30
Begynder igen efter sommerferie den 18. september.
Tirsdagstræf mødes den tredje tirsdag i måneden. Vi begynder eftermiddagen med at synge fra Højskolesangbogen og drikke kaffe.
Pris for kaffe og kage kr. 25,00. Derefter har dagens gæst/foredragsholder ordet og eftermiddagen afsluttes ved en af kirkens præster.
Fredagsforum – hver gang kl. 19.30

Begynder igen efter sommerferie den 31. august.
Fredagsforum er et uhøjtideligt mødested for voksne, der gerne vil
bruge lidt tid på at være sammen og tale om tidens kulturelle, etiske
og kirkelige spørgsmål. Læs mere på www.fredenskirken.dk

Litteraturkredsen – hver gang kl. 14.15
Begynder igen efter sommerferie den 20. September
Med månedens bog som udgangspunkt, får vi sat nye vinkler på
vores læseoplevelser, når vi deler tanker og tolkning med hinanden.
En sommerudflugt eller tur i biografen, når en af vores bøger er
filmatiseret, er en anden måde, vi er sammen på.
Fredagsfamilien

– er et hyggeligt familie-fællesskab, hvor børn og voksne spiser
sammen og deltager i et familievenligt program.
Læs mere om Fredagsfamilien på www.fredenskirken.dk

MUSIK I
FREDENSKIRKEN
Fredenskirken sprudler af kor og musik på alle ugens dage. Men
nu går vi en lang sommerferie i møde – her samler korene kræfter
til en ny sæson, hvor vi også håber at få en masse nye sangere i
korene. Vores håb er, at korstemmerne klinger gennem hele sommeren i familien, på ferien, en lun sommeraften ved bålet, for:
”Sangen har vinger” – og lad den endelig smitte! Den giver os et
fælles åndedræt, giver os tilbageblik i glemte tidslommer og spreder følelser af glæde, nærvær og fællesskab. Glædelig syngende
sommer til alle, på gensyn og velkommen!
Louise Boll og Anne Lise Quorning
Her ved siden af kan du se, hvornår de forskellige kor starter op
efter sommerferien...

ADRESSER
FREDENSKIRKEN
Spirekor 0.-1. klasse
tirsdage kl. 15.00-16.00.
Første gang den 4. september.
Børnekor 2.-5. klasse
onsdage kl. 15.15-16.30.
Første gang den 22. august.
Pigekor 6. klasse og opefter
orsdage kl. 17.00 - 19.00
Første gang den 16. august.
Kræver optagelsesprøve.
Gospelkor
øver ca. hver anden mandag
kl. 19.00. Du kan læse mere
om koret og se alle øvedage
på kirkens hjemmeside.

Fredenskirken
Rosenvangs Allé 51,
8260 Viby J.
Tlf. 8614 2113
kontakt@fredenskirken.dk
Kirken er åben hverdage
kl. 9-16.
www.fredenskirken.dk
Personregistrering Syd
– navneændring, kirkelige
handlinger, attester og lign.
Tlf. 8628 1188
amje@km.dk
mandag-fredag kl. 10-13,
torsdag kl. 10-16
Sognepræst
Jacob Holm (Kbf.)
Rosenvangs Allé 82
Tlf. 8614 3077/21221384
jaho@km.dk
Mandag er fridag.
Sognepræst
Per Thomsen
Tlf. 2122 0162
pt@fredenskirken.dk
Mandag er fridag.
Kirkegårdskontoret
Tlf. 8614 0727
mandag-fredag kl. 9-12.
Menighedsrådsformand
Niels Aage Eriksen
Tlf. 2060 4131
formand@fredenskirken.dk
Du finder altid en medarbejder
i kirken eller i kirkens lokaler
på hverdage kl. 9.00-13.00.
Yderligere kontaktoplysninger:

www.fredenskirken.dk
Ved akut behov er det altid
muligt at henvende sig til en
af kirkens præster, uanset
tidspunkt.
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GUDSTJENESTER I
FREDENSKIRKEN
Gudstjenester på
Lokalcenter Rosenvang

Søndag d. 3. juni (1. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen og Jacob Holm
Festgudstjeneste i kirken og kirkefrokost i anledning af kirkens
fødselsdag. Besøg af venskabsmenigheden i anledning af
Internationale Kirkedage 2018.
Søndag d. 10. juni (2. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 17. juni (3. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
Søndag d. 24. juni (4. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm H
Søndag d. 1. juli (5. s. e. trinitatis)
10.00: Leif Vestergaard
Søndag d. 8. juli (6. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
Søndag d. 15. juli (7. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen
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Søndag d. 22. juli (8. s. e. trinitatis)
11.00: Erik Kelstrup (OBS tidspunkt)
Søndag d. 29. juli (9. s. e. trinitatis)
11.00: Jacob Holm (OBS tidspunkt)
Søndag d. 5. august (10. s. e. trinitatis)
11.00: Jacob Holm (OBS tidspunkt)

Kirkebil

Kirkebilen kan benyttes af sognets ældre
og gangbesværede til og fra kirkens gudstjenester og arrangementer. Pris 20 kr. pr.
person T/R. Betaling sker til kirketjeneren. Bestilling af kirkebil skal ske
ved henvendelse til Fredenskirken på
telefon 8614 2113. Kirkebil til søndagens
gudstjeneste skal bestilles senest fredag
kl. 12.00.

Søndag d. 12. august (11. s. e. trinitatis)
10.00: Peter Lodberg
Søndag d. 19. august (12. s. e. trinitatis)
10.00: Jacob Holm og Per Thomsen H
Velkomstgudstjeneste for årets
konfirmander.
Søndag d. 26. august (13. s. e. trinitatis)
10.00: Per Thomsen H
H Tilbud om børnepasning under
prædiken.

		
		

Bliv venner med Fredenskirken
på Facebook:

www.facebook.com/fredenskirken

Fredens sogns kirkeblad

udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund.
Næste nummer uddeles sidst i august 2018.
Deadline for indsendelse af stof til næste
kirkeblad er mandag d. 4. juni.
Forsidefoto: Bryllup i Fredenskirken.
Fotograf: Majbritt Lang

Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej,
men er åbne for alle. Gudstjenesterne
finder sted i dagligstuen på plejehjemmet
Vidtskuevej 6 følgende tirsdage kl. 10.15:
			
12. juni: Per Thomsen
26. juni: Jacob Holm – altergang
10. juli:
Per Thomsen
24. juli:
Jørgen Bækgaard Thomsen
7. august: Jacob Holm – altergang
21. august: Per Thomsen

